Fran Quesada Ferre
Ontinyent, 1972

Formació acadèmica
DIPLOMAT EN MAGISTERI _ Especialitat Ciències
Universitat de València (1996)
CURS D’ECUCACIÓ AMBIENTAL
UNED (1998-1999)

Des de FEBRER de 2018. Secretari Autonòmic de Medi ambient i Canvi Climàtic.
GENERALITAT VALENCIANA (nomenament per Decret 8/2018, de 2 de
febrer).

Experiència profesional
Funcionari de carrera en l’escola pública.
Quatre anys d'experiència com a Regidor a l'Ajuntament d'Ontinyent sent responsable de
l'àrea de Sostenibilitat integrada per (Medi ambient, Aigües, Residus, Clavegueram,
Agricultura i Enllumenat Públic).
Responsabilitat en Medi ambient a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.
ALTRES DADES D’INTERÈS

Concessió del premi Ciutat Sostenible en Educació Ambiental 2014, pel Ministeri de Medi
Ambient.

Accions Premi “CIUTAT SOSTENIBLE”
GESTIÓ I REDUCCIÓ DE RESIDUS
- Nous criteris en la gestió de l’ecoparc
- Campanya recollida oli usat
- Nou model de recollida del Fem. (recollida selectiva en orige)
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
- Millora de l’eficiència de la xarxa
- Treball de la xarxa de sèquies de rec
- Ajust control vessaments. Revisió PCV. Revisió ordenança
- Revisió condicions gestió de l’EDAR
- Utilització subproductes indústria agroalimentaria per a una major producció de biogàs en el procés de digestió de fangs de
l’EDAR
MOBILITAT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
- Subvencions kits elèctrics per a les bicicletes
- Camins escolars segurs Rafael Juan Vidal
- Camins escolars segurs IES l’Estació
- Passeig Benarrai, recuperant el paisatge d’horta i perifèrics
- Ordenança mobilitat urbana
- Actuació Nengo Dango (llançament de llavor de planta forestal en boles de fang)
EFICIENCIA I ESTALVI ENERGÈTIC
- Estalvi energètic a l’enllumenat públic
- Consumim kilowats verds
- Creació de cooperativa elèctrica
- Canvi a cooperativa per al subministre elèctric municipal
EDUCACIÓ AMBIENTAL
- FICMAO – MOCMAO (Mostra d Cinema i Medi Ambient)
- Programa educació ambiental (dins programa municipal educació)
- Gestió integral de l’aigua als coles
- Horts escolars i Socials.
Altres acccions no incloses a les categories del premi
RECUPERACIO ACTIVITAT AGRÍCOLA
- Horts urbans – Hort social
- Banc de terres
- Promoció del meló d’Or (Agricultura)
- Control integrat de plagues
- Millora accessibilitat Pou Clar
- Restauració del Barranc de la Purísima
- Utilització paper amb certificació FSC en l’Ajuntament
- Pressupostos participatius

